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PLEK

DE

VAN HET COMMISSIELID

19 maart 2019

Raadsleden wonen in
Heerhugowaard.
In de rubriek ‘De plek van het
commissielid’ gaan ze naar een
plek die voor haar of hem
bijzonder is.

Agenda raadsvergadering
Raadsvergadering

Dinsdag 26 maart, aanvang 20.00 uur
De complete agenda van deze raadsvergadering met de bijbehorende
stukken staat op de website van de gemeenteraad: gemeentebestuur.heerhugowaard.nl. Ook kunt u daar de raadsvergadering live volgen of achteraf
bekijken. De raadsvergadering wordt gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis.
Raadsvoorstel Bestemmingsplan van Duivenvoordestraat
Op verzoek van de Raad van State zijn enkele tekortkomingen aan het
ontwerpbestemmingsplan Van Duivenvoordestraat aangevuld. De gemeenteraad wordt voorgesteld het aldus gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.
(= akkoordstuk)

Marlène

Ik kom hier al zo’n tien jaar. Marlène
is wat mij betreft de enige kroeg in
Heerhugowaard voor alle leeftijden.
Daar doen Ad (Molenaar en eigenaar, red.) en zijn vrouw ook hun
best voor. Er is entertainment voor
jong en oud, met optredens van
bijvoorbeeld André Hazes en Tino
Martin. En Ad heeft op een gegeven
moment een evenement verzonnen, waarbij jongeren vanaf 16 jaar
een avond mochten verzinnen met
artiesten. De groep jongeren die
de meeste mensen naar zijn kroeg
wisten te krijgen kregen een prijs. Ik

heb toen met een groep mee gedaan
onder de titel ‘Reloadad’. Ad op het
eind was Ad Molenaar. Wij hebben
toen niet gewonnen, maar onder de
naam ‘Reloadad hebben we hier nog
steeds één keer in de drie maanden
zo’n avond. Daar komen artiesten
als Busy, Ronny Flex, Lill’Kleine, Kris
Kross Amsterdam. Dan is de tent
met vijfhonderd mensen helemaal
uitverkocht. Mooi toch.
Marlène staat te koop en ik hoop
natuurlijk dat we weer zo’n kroeg
komt. En dat de gemeente dan
soepel omgaat met vergunningen.

Yannick van Amerongen (25)
Nederland Duurzaam
(commissielid)
Alleenstaand
Geboren en getogen in
Heerhugowaard

Want als Duurzaam Nederland
vinden wij dat het evenementenbeleid wel wat soepeler kan. Heel
veel mensen willen een bruisend
Heerhugowaard. Dan moeten er
niet teveel drempels zijn. Ik ben met
anderen bezig om daar een voorstel
voor de raad voor te maken.’

Eerste vergadering commissie Meespraak
en Communicatie op 16 april
Dinsdag 16 april staat de eerste
vergadering van de commissie Meespraak en Communicatie
gepland. Hierin worden onder

meer de resultaten van een brainstormsessie besproken waarin een
verdiepingsslag wordt gemaakt over
wat de commissie wil bereiken en hoe

zij de inwoners hierbij gaat betrekken. De vergadering gaat om 20.00
uur van start in de raadszaal van het
gemeentehuis van Heerhugowaard.

De visie van het CDA
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

komende jaren de zeer vervuilende
gassen terug te dringen en bronnen
van hernieuwde energie te gebruiken. Verbeter de wereld en begin
bij jezelf! Ook in Heerhugowaard wil
het CDA zich hart maken voor meer
groen en een schoner en levendige
omgeving, wij roepen u op om allen
mee te doen aan de opschoondag
op zaterdag 23 maart en die week
ervoor. Iedereen doet mee! Jong en
oud, individu tot maatschappelijke
organisaties.
Wij zullen enkele opschoners in het
zonnetje zetten. Een schone omgeving, gedeelde verantwoordelijkheid
dat is waar het CDA Heerhugowaard
voor staat!

Raadsvoorstel Benoeming leden raad van toezicht Stichting
De Blauwe Loper
Stichting De Blauwe Loper beheert een achttal basisscholen over twaalf
locaties, onder andere in Heerhugowaard. Op grond van de verantwoordelijkheid van de gemeente over het basisonderwijs, heeft de gemeenteraad de
bevoegdheid leden van de Raad van Toezicht van deze stichting te benoemen.
(= akkoordstuk)
Raadsvoorstel Archiefverordening 2019
Om te voldoen aan gewijzigde wetgeving en nieuwe digitale bewaarmogelijkheden, moet een nieuwe archiefverordening door de gemeenteraad worden
vastgesteld.
( akkoordstuk)
Raadsvoorstel Afhandeling moties Jongerengemeenteraad
d.d. 15 januari 2018
In januari vorig jaar heeft de jongerengemeenteraad over een vijftal onderwerpen moties aangenomen. Deze onderwerpen zijn voorzien van een
afhandelingsvoorstel.
(= bespreekstuk)
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan
Deprogrammering De Draai
Om elders in Heerhugowaard woningbouw mogelijk te maken, is het nodig
dat de plancapaciteit van het bestemmingsplan De Draai wordt verminderd.
Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld dat bestemmingsplan aan te
passen.
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Stationsweg 114
Om woningbouwplannen te kunnen ontwikkelen op gronden nabij de fietsbrug De Krul, is voor dat gebied een ruimtelijke afweging gemaakt die is
beschreven in het ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 114. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen.
(= bespreekstuk)

Het CDA richt zich op de
zorgen van mensen
Rentmeesterschap is 1 van de 4
pijlers, het betekent rekening houden
met de toekomstige generaties en
goed omgaan met cultuur en natuur.
Zorg voor klimaat en milieu, het
tegen gaan van overconsumptie en
verspilling, zorg voor de kwetsbaren
en een rechtvaardige verdeling.
Zorg voor ons gemeenschappelijke
huis dat deze aarde is. De jongeren
eisen van ons een verandering, zij
vragen zich af hoe het mogelijk is dat
men pretendeert aan een betere toekomst te bouwen zonder te denken
aan de milieucrisis en het lijden van
mensen die worden buiten gesloten.
Het is dringend noodzakelijk om
een politiek te ontwikkelen en in de

Raadsvoorstel Begroting 2019 Veilig Thuis
De regionale organisatie Veilig Thuis heeft qua taken een uitbreiding ondergaan. De financiële consequenties daarvan zijn via een begroting in beeld
gebracht. Er wordt daardoor een extra financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. De gemeenteraad wordt gevraagd in te
stemmen met de extra uitgaven.
(= akkoordstuk)

Motie verbod ballonnen oplatingen
Deze motie (Senioren Heerhugowaard) roept op om ballon-oplatingen te ontmoedigen en een verbod op te nemen in de APV. (= bespreekstuk)
Motie Overhevelen niet uitgegeven ondersteuning
Hartje Winter naar 2019
Deze motie (HOP) roept op om de niet uitgegeven gelden in 2018 voor Hartje
Winter over te hevelen naar het evenementenbeleid 2019.
(= bespreekstuk)
Gea Klercq
Fractievoorzitter
gklercq@gmail.com
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
gemeentebestuur.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
Alle raadscommissies zijn, net als de raadsvergaderingen, live te volgen
via onze website gemeentebestuur.heerhugowaard.nl

